
 CURRICULUM VITAE

EXPERINCE

 Leasing & Financing Company

Sales O�cer
 (2010 - 2017)

 (2007 - 2009)

(2001 - 2009)

Achievements

A sales record has been made at Leasing Finance Company

 Achieved sales target in Tehama bookstore

PROFESSIONAL

SKILLS
Customers Service 

 LANGUAGEE

English: Very Good

ACADMIC QUALIFATIONS

Bachelor of Business Administration
Taibah University

�amer Abdulrahman Al Qahtani

thmer123@hotmail.com

Mecca, Saudi Arabia

503535107

Nationality:Saudi

-

Personal Status: Married
Date Brith: 3/3/1979

 (2012 - 2015)

”

+966

PERSONAL

SKILLS
Creativity

Problem Solving

Administration

Team Work
Leadership

Arabic: Native

 Motivation

GPA:3.05/5

Manage and direct the sales team with the system of leasing the

ownership of cars and customer service to monitor his work and solve 

problems as well

Mecca, Saudi Arabia

Assistant Branch Administrator
Tihama bookstore

Supervision, follow-up and guidance sales personnel in the library

and verify the arrival of the appropriate service to the customer and sales 

L'azurde company for jewelry
Sales Representative
Sold gold for authorized POS

Zajoul TelecomTelecom Company

Sold prepaid calling card

L'azurde company for jewelry

 (2004 - 2007)

I am an ambitious young man with over 12 years of experience in sales 

management and customer service, looking forward to the best and with a 

rich experience of interest and challenge

Mecca, Saudi Arabia

Mecca, Saudi Arabia

Mecca, Saudi Arabia

2014

2009



الس�ة الذاتية
ثامرعبدالرحمن القحطا�

 شاب طموح ا�تع بخربة متنوعة تزيد عن ١٢ سنة بإدارة املبيعات

وخدمة العمالء وأتطلع اىل االفضل وبتجربة غنية باالهت�م والتحدي

التعليم
جامعة طيبة (٢٠١٢ - ٢٠١٥) 

بكالوريوس إدارة إع�ل معدل الكيل:٥/٣٫٠٥

الخربات املهنية

رشكة تأج� للتمويل(٢٠١٠ - ٢٠١٧) 
مسؤول مبيعات

 إدارة و مبارشة فريق املبيعات بنظام التأج� املنتهي بالتملك للسيارات وخدمة العمالء

 مراقبة كفاءة العمل وحل املشاكل

رشكة تهامة للمكتبات(٢٠٠٧ - ٢٠٠٩) 
مسؤول مبيعات

 االرشاف و املتابعة  والتوجيه افراد املبيعات باملكتبة والتحقق من بلوغ الخدمة املناسبة

 للعميل و املبيعات

رشكة الزوردي للذهب واملجوهرات(٢٠٠٤ - ٢٠٠٧) 
مسؤول مبيعات

بيع الذهب املشغول لنقاط البيع املعتمدة

رشكة زجول لالتصاالت (٢٠٠٤ - ٢٠٠٧) 
مسؤول مبيعات

 بيع بطاقات االتصال املدفوع لنقاط البيع

اإلنجازات
عمل رقم قيايس باملبيعات برشكة تأج� للتمويل لعام ٢٠١٤

تحقيق املستهدف من املبيعات برشكة تهامة  للمكتبات لعام ٢٠٠٩ 

اللغـــــات
العربية

اإلنجليزية

املهارات الشخصية
اإلبداع

العمل كفريق
القيادة

الدافعية

املهارات املهنيـــة
حل املشاكل

اإلدارة

خدمة العمالء

thmer123@hotmail.com

٩٦٦+٥٠٣٥٣٥١٠٧

 مكة املكرمة، اململكة العربية

السعودية

الحالة اإلجت�عية: متزوج

مكة املكرمةتاريخ امليالد: ١٩٧٩/٣/٣

مكة املكرمة

مكة املكرمة

مكة املكرمة


